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Protokoll FS-möte 2017 - 8:2
WebEx 24 oktober  kl. 20-2145
Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm, Martin Carlsson och Stina Thim från 7.
Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansli
1. Mötets öppnande
Jonas Colmsjö hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Jonas Colmsjö valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Stefan Palm valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom med tillägg “Status fördelningsnyckel” och godkändes därefter
6. Föregående protokoll
Status fördelningsnyckel är att förbundskansliet den 23 oktober har lagt upp “Avtal mellan
SFF´s grenförbund gällande fördelning av SFF´s intäkter 2017” i Docusign för signering av
Grenförbunden (GF).
Svenska Discgolfförbundet (SDGF) och Svenska Ultimateförbundet (SUF) har båda signerat
medan Svenska Discsportförbundet Allround (SDFA) har för avsikt att signera så snart dom
haft sitt styrelsemöte den 25 oktober. Föregående protokoll godkändes därefter och lades till
handlingarna.
7. Datum för årsmöte
Förslag på datum är någon av dagarna 14, 15, 21 eller 22 april 2018, Martin Carlsson kommer
stämma av med alla GF vad som passar bäst i förhållande till deras egen tävlingssäsong.
Beslut om datum tas därefter via mail i förbundsstyrelsen (FS). Förbundskansliet fick i
uppdrag att undersöka med GF när de planerar ha sina egna årsmöten.
8. Planering av förbundskansli 2018
Med anledning av att SFF behöver se över intäkter kontra kostnader,
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har FS tidigare begärt GF att inkomma med sin syn på förbundskansliet för framtiden.
SDGF och SDFA var överens om att förbundskansliet ska vara kvar i nuvarande form medan
SUF var av annan åsikt. Förbundskansliet träffade SUF i helgen och upplevde att SUF vill ha
ett annat arbete utfört av förbundskansliet än vad som sas i deras svar på FS utskick. FS
behöver därför ställa frågan än en gång till SUF för ett förtydligande men även till övriga GF
för att se att alla har förstått frågeställningen. Såväl SFF som GF behöver vara på det klara
över vad som görs av vem.
Utgångspunkten är att förbundskansliet i så stor utsträckning som möjligt ska hjälpa GF med
de uppgifter där de begär hjälp av förbundskansliet. Antalet förfrågning om hjälp från GF är i
dagsläget relativt få. Förbundskansliet hanterar den löpande relationen med GF på samma sätt
som idag. Vid tveksamhet tar kansliet kontakt med FS.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Martin Carlsson skickar frågan om förtydligande till SUF

att

Martin Carlsson tar fram utkast för frågor till alla GF

att

FS sammanställer alla svar som inkommit

att

Förbundskansliet fortsätter att arbeta med GF på samma sätt som idag

9. Tidslinje årsmöte och fördelning arbetsuppgifter
Kallelse ska gå ut till alla röstberättigade senast 3 månader innan datum för årsmöte.
Följande arbetsfördelning gjordes:
● Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse - Jonas Colmsjö
● Ekonomi - Stefan Palm
● Stadgar - Martin Carlsson och Stefan Palm
● Räkenskapsrevisor - Peter Lundmark
● Valberedning - Kansliet kontaktar och hänvisar till vad som sägs i SFF´s stadgar  med
kopia till FS.
● Bokning av lokal görs när datum för årsmöte är beslutat.
10. Status WFDF’s Bylaws Task Force
En Task Force (arbetsgrupp) har skapats för den process som pågår inom WFDF för frågan
om ändring av Bylaws. I mailkonversation mellan representanter från olika nationsförbund
som är medlemmar i WFDF, framgår det att flertalet nationsförbund vare sig har allround
eller discgolf i sin verksamhet. Flera nationer ställer också frågor kring relationen mellan
WFDF och PDGA och att det är viktigt att denna fråga klaras ut innan WFDF:s stadgar ev.
ändras. Jonas Colmsjö uppdrogs skriva ett inlägg till Task Force för att beskriva hur SFF är
organiserade och trycka på att WFDF måste arbeta på relationen med PDGA.
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11. Krav på SFF`s föreningar
Riksidrottsförbundet har genomfört kontroller av några utvalda Specialförbund (SF) för att se
om deras föreningar uppfyller dom krav som RF ställer på en förening enligt stadgar.
Ansvaret att se till att medlemsföreningar uppfyller medlemsvillkoren åvilar respektive SF
Under 2018 har RF informerat att alla SF kommer bli granskade och SFF vill därför ligga
steget före och se till att vi har ordning och reda bland våra föreningar. Viktigt att det vid
utskick till förening klart framgår vilka uppgifter som ska skickas in och varför.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Martin Carlsson sammanställer material som ska skickas ut till alla våra föreningar
med tydliga tidsramar för återkoppling av förening

12. Vidarebefordrade mail till SUF
SUF har efterfrågat att få förslag på åtgärd, alternativt sammanfattning, när det utgår mail från
FS till SUF. SUF som GF är fristående från SFF och FS kan, och ska, inte påverka SUF´s
verksamhet, en verksamhet som SUF själva kan bäst. Jonas Colmsjö uppdrogs att skicka svar
till SUF.
13. Lönerevision
Med anledning av brev från Västsvenska Löneadministrationen gällande lönerevision för
anställda och det träffade centrala löneavtalet som träder i kraft den 1 november 2017
behandlades frågan utan närvaro av förbundskansliet.
14. Nästa möte
Nästa möte är den 14 november klockan 20.00-21.30 via WebEx
15.  Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Mötesordförande

Justerare

Mötessekreterare

Jonas Colmsjö

Stefan Palm

Peter Lundmark
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